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Čeština

Stručná referenční příručka
Tato referenční příručka se zabývá základními funkcemi vysílačky.
Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože
vaše vysílačka může být přizpůsobena specifickým potřebám.
Další podrobnosti o provozu a informace o bezpečnosti a výstrahách
naleznete v této uživatelské příručce:
Přenosná vysílačka s omezenou
klávesnicí

MN003116A01

Důležité bezpečnostní informace
Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení
vysokofrekvenční energie (RF)

společnosti Motorola Solutions některá exkluzivní práva k počítačovým
programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na
kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného
autorskými právy v jakékoli formě.
V souladu s výše uvedeným ustanovením nesmějí být žádné počítačové
programy Motorola Solutions chráněné autorskými právy a obsažené ve
výrobcích popsaných v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány,
reprodukovány, upravovány, zpětně analyzovány ani distribuovány bez
výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola Solutions. Dále
se nákup produktů společnosti Motorola Solutions nebude považovat za
udělení, ať přímé nebo předpokládané, za zákonnou překážku ani nic
jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných
patentů společnosti Motorola Solutions, s výjimkou běžné neexkluzivní
licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona při prodeji
produktu.

Ovládání vysílačky

Upozornění: Před použitím tohoto výrobku si prostudujte návod
k bezpečnému používání, který je uveden v přibalené brožuře
Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla
působení vysokofrekvenční energie (RF).
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UPOZORNĚNÍ!
Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití. Před použitím
vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní
pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky obsahující důležité pokyny
pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii
v souladu s příslušnými normami a předpisy.
Seznam antén a dalšího příslušenství schváleného společností Motorola
Solutions naleznete na následující webové stránce:
http://www.motorolasolutions.com
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Autorská práva k počítačovému softwaru
Výrobky Motorola Solutions popsané v této příručce zahrnují počítačové
programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných
médiích a k nimž společnost Motorola Solutions vlastní autorská práva.
Zákony ve Spojených státech a v dalších zemích zachovávají
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Přepínač kanálů
Tlačítko ZAP/VYP
Indikátor LED
Tlačítko Push-to-Talk (PTT)
Tlačítko hlasitosti
Programovatelné boční
tlačítko 1
7 Tlačítko pro pohyb doleva / P21
8 Tlačítko Menu/OK1
9 Tlačítko Zpět/Domů1
10Tlačítko pro pohyb doprava /
P21
11Displej
12Mikrofon
13Konektor USB
14Konektor pro příslušenství
15Reproduktor
16Anténa
1
2
3
4
5
6

Tato tlačítka na dotykovém displeji se zobrazí po odemčení vysílačky.
1
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Zapnutí/vypnutí vysílačky
Dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP.

Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Indikátory LED
Svítí červeně
Vysílačka se nabíjí.
Blikají červeně
Nezdařil se autotest při zapnutí vysílačky; je aktivní režim ztlumení;
proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byla vysílačka
nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder
System); vysílačka přijímá nouzové vysílání; vysílačka vysílá při
nízkém stavu baterie nebo došlo k chybám při nabíjení.
Svítí zeleně
Vysílačka se zapíná; vysílá; odesílá upozornění na hovor nebo
nouzové vysílání.
Blikají zeleně
Vysílačka přijímá volání nebo data; je zapnutá při nečinnosti nebo
zjišťuje aktivitu bezdrátových přenosů.
Dvojitě blikají zeleně
Vysílačka přijímá kódované hovory či data.
Svítí žlutě
Vysílačka monitoruje standardní kanál.
Blikají žlutě
Vysílačka vyhledává aktivitu; přijímá upozornění na hovor; je povolen
seznam flexibilního přijímání; všechny kanály Capacity Plus MultiSite jsou zaneprázdněné.
Dvojitě blikají žlutě
Je zapnutý automatický roaming; vysílačka ještě nereagovala na
upozornění na skupinový hovor; aktivně hledá nové místo; není
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připojena k opakovači v režimu Capacity Plus; je uzamčená nebo
všechny kanály Capacity Plus jsou zaneprázdněné.

